
ฉบบัท่ี 94/2565                                                                                        วนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 
 

ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนมถุินายน 2565 
___________________________________________________ 

 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค เดือนมิถุนายน 2565 ปรับตัวเพิม่ขึน้จากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคใต้และภาคตะวนัออก จากความเช่ือมั่นทางเศรษฐกจิในอนาคตที่ดีขึน้ในภาคบริการ 

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทีม่ีแนวโน้มดีขึน้เป็นล าดับ 
ส่งผลให้นักท่องเทีย่วทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิม่ขึน้” 

 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลงั ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่อนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนมิถุนายน 2565 จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัจากส านกังานคลงั
จงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความ
เช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบวา่ “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนมิถุนายน 2565 ปรับตวัเพิ่มข้ึนจาก
เดือนก่อนหนา้ในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก จากความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึนใน
ภาคบริการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนเป็นล าดบั” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 74.8 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึง 
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีมี
แนวโนม้ท่ีดีข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 72.9 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ี
ดีข้ึนโดยเฉพาะในภาคบริการ เน่ืองจากรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ประกอบกับโครงการเราเท่ียวด้วยกันจะช่วยให้นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนในอนาคต และใน
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมของคู่ค้าต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่น

                                                 
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณกรมบัญชกีลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชือ่มั่นอนาคตเศรษฐกจิ
ภูมิภาค (RSI) 

ข. การอ่านค่าดชันี RSI (ช่วง 0-100) 
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขึน้กว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”  
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อนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ ระดับ 70.5 สะท้อนถึงความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจท่ี ดี ข้ึนโดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากยอดค าสั่งซ้ือสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน และในภาคบริการ ซ่ึงมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่
ระดับ 68.0 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากความ
ตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเพิ่มข้ึน ส าหรับภาคบริการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีมีแนวโน้มดีข้ึนต่อเน่ือง ท าให้นักท่องเท่ียวจากประเทศใกล้เคียงเดินทางมาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 65.5 แมป้รับตวัลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กนอ้ย แต่ยงัสะทอ้น
ถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในภาคบริการ เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
อยา่งต่อเน่ือง ท าให้นกัท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน ส าหรับภาคการลงทุน ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการมีแนวโน้มการลงทุน
เพิ่มข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีมีแนวโน้มดีข้ึนต่อเน่ือง ดัชนีความ
เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 58.8 แมป้รับตวัลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ยงัสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคต
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีมีแนวโนม้ดี
ข้ึนต่อเน่ือง ท าให้นักท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน และในภาคเกษตร ท่ีมีปริมาณน ้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ส าหรับดัชนี
ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 53.7 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากยอดค าสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมยงั
เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการมีความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยูเครนท่ียงัไม่
คล่ีคลาย และในภาคเกษตร เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้เกษตรของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนมิถุนายน 2565) 

 
กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

53.7 72.9 68.0 74.8 58.8 70.5 65.5 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 55.7 70.8 67.8 69.7 61.0 63.6 61.7 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 62.7 76.7 70.1 69.6 52.7 81.0 65.0 
  3) ภาคบริการ 54.6 79.2 69.8 86.5 64.2 74.8 69.6 
  4) ภาคการจา้งงาน 50.4 68.9 66.4 72.7 58.3 64.6 63.8 
  5) ภาคการลงทุน 42.9 68.6 65.8 75.4 57.7 68.4 67.2 

 

 
ส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254 
 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



***ขอขอบคุณส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (มิ.ย.65)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

กทม. และปริมณฑล ออก อีสาน ใต้ กลาง เหนือ ตก

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

53.7 72.9 68.0 74.8 58.8 70.5 65.5

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 57.7 70.8 67.8 69.7 61.0 63.6 61.7

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 62.7 76.7 70.1 69.6 52.7 81.0 65.0

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 54.6 79.2 69.8 86.5 64.2 74.8 69.6

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 50.4 68.9 66.4 72.7 58.3 64.6 63.8

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 42.9 68.6 65.8 75.4 54.7 68.4 67.2

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 70.5

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ดัชนีความเช่ือม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนมิถุนายน 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้และภาคตะวันออก จากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีขึ้นในภาคบริการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นล าดับ

ส่งผลให้นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น”

ส่วนนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจและงานวิจัย ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3254

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 68.0
แนวโน้ม เศรษฐกิจขยายตัว โดยไ ด้รับปัจจั ย
สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ภาคกลาง | 58.8

ภาคตะวันตก | 65.5 
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวชะลอลง
แต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคการลงทุน

ภาคใต้ | 74.8
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาค
การลงทุน

ภาคตะวันออก | 72.9
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 53.7
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวชะลอลง
แต่ยังไ ด้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาค
บริการและภาคเกษตรกรรม
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ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 
< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 
= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 


